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Ráðherrabústaðnum, Reykjavík 

Efni: Ákall til forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar um að hlusta á ungt fólk sem berst 
fyrir framtíð sinni - Fundur með skipuleggjendum og þátttakendum 
loftslagsverkfallsins á Íslandi 
  
Frá 22. febrúar 2019 hefur ungt fólk safnast saman á Austurvelli hvern föstudag til að krefjast 
öflugri aðgerða strax af hálfu stjórnvalda og atvinnulífs í baráttunni gegn hamfarahlýnun. Á 
sama tíma hafa milljónir ungmenna um allan heim skipulagt samskonar aðgerðir í sínum 
heimalöndum. Um 4 milljónir manna tóku þátt í allsherjarverkfalli fyrir loftslagið 20. 
september síðastliðinn en boðað var til verkfalla í yfir 150 löndum. Þar á meðal voru ríflega 
1200 manns sem tóku þátt á Íslandi. Ákall verkfallsins þann dag var að eldri kynslóðir myndu 
sýna stuðning við kröfur ungu kynslóðarinnar. 

Eftirfarandi eru kröfur loftslagsverkfallsins hér á landi: 
1. Við krefjumst þess að Ísland taki af skarið og lýsi yfir neyðarástandi vegna 

loftslagsvárinnar. Þeirri yfirlýsingu verða að fylgja aðgerðir af þeirri stærðargráðu 
sem tryggja að losun Íslands minnki árlega um a.m.k. 5% þannig að öruggt sé að 
kolefnishlutleysi náist fyrir árið 2040. 

2. Stjórnvöld fylgi tillögum Milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál 
(IPCC) og sjái til þess að árlegar fjárfestingar í aðgerðir gegn loftslagsvánni af hálfu 
atvinnulífs og hins opinbera séu samtals 3,5% af landsframleiðslu. 

Neyðarástand - aðgerðir:  
Yfirlýsing um neyðarástand mun auka vitundarvakningu almennings og fyrirtækja um 
loftslagsvána. Einnig mun yfirlýsing um neyðarástand vera skýr forsenda fyrir aðgerðum í 
þágu loftslagsins. Það mun gefa kröfum um nauðsynlegar aðgerðir í loftslagsmálum meira 
vægi og gera stjórnvöldum auðveldara fyrir að framfylgja þeim. Yfirlýsingu frá stjórnvöldum 
um neyðarástand geta þá fylgt aðgerðir af þeirri stærðargráðu sem á við í neyðarástandi. Þær 
aðgerðir þurfa að vera afdráttarlausar og það verður að vera skýrt hvernig þær muni skila 
kolefnishlutleysi sem fyrst og í allra síðasta lagi fyrir 2040. Ef lína er dregin frá 2020 til 
ársins 2040 þarf losun að minnka um 5% á ári (240.000 t CO2 ígildi á ári) til að ná því 
markmiði. Til að það geti orðið að veruleika þarf að grípa til aðgerða sem geta verið 
tímabundið óþægilegar en réttlætast af því ástandi sem nú er uppi. Skipuleggjendur 
verkfallsins hafa hengt við erindi þetta dæmi um tillögu að yfirlýsingu um neyðarástand í 
loftslagsmálum sem myndi samræmast kröfu hópsins. 

Skýrsla Milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál (IPCC):  
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Samkvæmt IPCC þurfa ríki heims að leggja árlega 2,5% af landsframleiðslu í að bylta 
orkukerfum svo halda megi hnattrænni hlýnun innan við 1,5°C. Þessi orkuskipti eru 
Íslendingar að mestu búnir uppfylla. Hins vegar kemur einnig fram að 6,0% af 
landsframleiðslu heimsins þurfi til að bylta orkukerfum, samgöngum og öðrum innviðum til 
að halda hnattrænni hlýnun innan við 2,0°C. Til að stöðva hlýnun við 1,5-2,0°C þarf því um 
3,5% af landsframleiðslu til að bylta samgöngum og öðrum innviðum. Sjá Box 4.8 í kafla 
4.4.5.1 í skýrslu IPCC “Special report: Global warming of 1.5°C: Strengthening and 
implementing the global response.” https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-4/  

Hérlendis gengur aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum ekki nægilega langt og dugar 
ekki til að ná kolefnishlutleysi. Í neyðarástandi þarf afdráttarlausar aðgerðir sem munu 
markvisst skila þeim árangri sem nauðsynlega þarf, það er kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. 
Eins og kom fram hér að ofan þá þarf losun Íslands að minnka um 5% á ári til að ná 
kolefnishlutleysi 2040 en á milli síðustu mælinga árin 2016-2017 jókst hún um 2,2%.  

Til viðbótar við framangreindar staðreyndir má benda á siðferðislega skyldu stjórnvalda og 
þeirra sem nú fara með völdin að bregðast við. Þó hægt sé að líta til annarra landa og segja að 
við séum betur stödd en einhver þeirra, snýst þetta um hvar Ísland ætlar að stilla sér upp í 
sögunni. Á meðan þingið og ríkisstjórnin setur málefni hamfarahlýnunar ekki í forgang í 
öllum málaflokkum er verið að setja framtíð ungs fólks og komandi kynslóða í hættu. Ef ekki 
verður brugðist við núna með öllum tiltækum leiðum þá mun sú staðreynd blasa við síðar 
meir að Ísland hafi ekki gert nóg þegar færi var á því. Eins og Greta Thunberg hefur sagt þá 
eru augu framtíðarkynslóða á ykkur, núna. 

Með þessu erindi förum við þess á leit við forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar að fallast á 
ofangreindar kröfur loftslagsverkfallsins og axla þannig ábyrgð á hættunni sem steðjar að 
ungu kynslóðinni vegna hamfarahlýnunar. Nánar tiltekið fallast undirrituð á að leggja til 
yfirlýsingu neyðarástands í loftslagsmálum þar sem tilgreint er hvað það feli í sér,  hvort sem 
það verði gert með þingsályktunartillögu eða með ályktun ríkisstjórnar. Slík yfirlýsing skuli 
til þess gerð að tryggja forsendu fyrir afdráttarlausum aðgerðum í loftslagsmálum og hlusta á 
tillögur IPCC um fjárfestingar atvinnulífs og hins opinbera í aðgerðum gegn loftslagsvánni.  

Fyrir hönd skipulagshóps loftslagsverkfallanna  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